CoCo Vlaanderen vzw

CoCo Hainaut asbl

ISCAL SUGAR NV

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD 2020/2021 en 2021/2022
Tussen ISCAL SUGAR NV enerzijds en CoCo Vlaanderen en CoCo Hainaut (CoCo ISCAL) anderzijds,
worden de volgende afspraken gemaakt voor de campagne 2020 en de campagne 2021.
Dit akkoord past in de Nationale Kaderovereenkomst CBB-SUBEL betreffende de aankoop en de
levering van suikerbieten dd 21 maart 2017. Dit akkoord geldt niet als basis voor de toekomstige af
te sluiten interprofessionele akkoorden.
1) Komen in aanmerking voor contracten
De planters aandeelhouders SOPABE CVBA, conform het Interprofessioneel Akkoord betreffende de
aankoopvoorwaarden voor suikerbieten in het kader van de landbouwersparticipatie in ISCAL SUGAR
dd 08/03/2004 en conform de overeenkomst m.b.t. de prioritaire toegang tot de afzetmarkt van
ISCAL SUGAR dd 07/04/2004.
Deze planters moeten in regel zijn met de certificatiestatus van de VEGAPLAN Standaard.
Alleen als blijkt dat er geen geldig certificaat kan voorgelegd worden omwille van een vertraging bij
het OCI én de planter kan bewijzen dat hij tijdig (dit is minstens drie maanden voor de vervaldatum)
de vernieuwing ervan heeft aangevraagd, kan de planter tijdelijk ontheven worden van voorgaande
verplichting.
2) Contracten
De contracten worden uitgedrukt in netto ton bieten.
2.1. De te betalen prijs voor de bieten binnen en buiten contract wordt vastgesteld op basis van het
gemiddelde van de gerealiseerde suikerverkoopprijzen in het betreffende verkoopseizoen (zie art. 6.
- betaling bieten).
2.2. De contracten worden opgemaakt conform art. 125 Verordening (EU) n°1308/2013 waarbij zij
moeten voldoen aan de aankoopvoorwaarden zoals gespecifieerd in bijlage X.
2.3. De basis voor de hoeveelheid te contracteren bieten zijn de 11.427.050 SOPABE aandelen - 1
ton “basisproductierecht ” bieten stemt overeen met 8,8 aandelen S SOPABE.
2.4. De individueel toegekende hoeveelheid basisproductierecht, in functie van het aantal aandelen
SOPABE waarover de bietenplanter beschikt, wordt opgedeeld in 2 contracten:
Contract A : 85 % van het basisproductierecht
Contract B : 15 % van het basisproductierecht.
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Planters die uitsluitend contract A wensen af te sluiten krijgen deze mogelijkheid – er is geen
verplichting om contract B af te sluiten.
Eens het contract is opgemaakt, zijn er later in de loop van het teeltjaar geen aanpassingen meer
mogelijk.
Het totaal van de contracten A en B samen (cfr.2.3.) vertegenwoordigt +/- 1.300.000 ton als
productiedoelstelling van ISCAL SUGAR. Een deel van deze contracten wordt zoals voorzien in een
samenwerkingsakkoord met Suiker Unie, geleverd in Dinteloord en wordt gecompenseerd zoals
vermeld in de volgende paragraaf.
Zoals verder bepaald onder 2.6. worden de niet gecontracteerde hoeveelheden binnen contract B en
de hoeveelheid in bovengenoemd samenwerkingsakkoord onder vorm van supplementaire
contracten C verdeeld onder SOPABE participanten met een grotere uitzaai-intentie en die voldoen
aan de voorwaarden onder 2.6.
2.5. Voorbereiding van de contracten
2.5.1. Voor elke planter wordt een uitzaaiverklaring voorbereid met daarin:
a) een voorstel voor een hoeveelheid te produceren bieten binnen contract A en B tegen een
prijs/ton netto à 17,5 °S en dit overeenkomstig de prijstabel zoals weergegeven in punt 6.
b) een voorstel van uitzaaioppervlakte, berekend op basis van de gemiddelde opbrengst/ha van de
planter van de voorbije 5 jaar. Bij de vaststelling ervan wordt er geen rekening gehouden met
eventueel uitzonderlijke jaren (teeltmislukking, overmacht, …).
De planter moet bevestigen welk(e) contract(en) hij wenst af te sluiten:
• ofwel contract A
• ofwel contracten A en B
• en eventueel een supplementaire hoeveelheid onder de vorm van contract C, dit
voor zover hij aan de voorwaarden voor een supplementair contract C voldoet (zie
punt 2.6.)
en moet de hiermee overeengekomen oppervlakte uitzaaien.
Vooraleer de planters hun uitzaaiverklaring ondertekenen en overgaan tot het bestellen van
bietenzaad, moet hen de prijslijst van de verschillende variëteiten en zaadbehandelingen worden
overhandigd zodat zij met kennis van zaken hun bestelling kunnen plaatsen.

2.5.2. Op basis van de ondertekende uitzaaiverklaringen evalueert ISCAL of er een voldoende
uitzaaioppervlakte bereikt is. Deze evaluatie wordt ter informatie meegedeeld aan CoCo-ISCAL.
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2.5.3. Indien de door ISCAL SUGAR gewenste oppervlakte niet wordt gerealiseerd is er een
mogelijkheid om supplementaire hoeveelheden toe te kennen o.v.v. contracten C, en dit aan planters
die in de uitzaaiverklaring hun interesse hiervoor hebben kenbaar gemaakt en voldoen aan de
voorwaarden onder 2.6.
2.6. Voorwaarden voor het toekennen van contracten C
De maximaal toe te kennen hoeveelheid bieten binnen contract C komt overeen met de optelsom
van de niet gecontracteerde bieten onder contract B én de hoeveelheid bieten (A en B-contracten)
waarvoor tussen Iscal en Suiker Unie een verkoopovereenkomst werd afgesloten (zie art. 14.).
ISCAL kan deze supplementaire contracten C alleen afsluiten met planters waarvan de bedrijfszetel
zich binnen een straal van +/- 50 km rond de fabriek bevindt. Het doel is de transportafstanden te
verminderen.
Het toekennen van de individuele contracten C houdt rekening met parameters zoals in het verleden
gerealiseerd rendement (bv de laatste 5 campagnes), de grondtarra, het suikergehalte en het
respecteren van de uitzaai volgens de overeengekomen uitzaaiverklaring.
Een planter kan niet meer contract C toegewezen krijgen dan de hoeveelheid die overeenstemt met
maximum 20 % van zijn basisproductierecht.
Bij onvoldoende respons zal ISCAL, in overleg met CoCo ISCAL, overleggen op welke wijze de
beoogde uitzaai-oppervlakte kan bereikt worden.
3) Campagneduur en planning van de leveringen
De definitieve startdatum wordt bekend gemaakt bij het versturen van de planning.
3.1. De campagneduur wordt vastgesteld op 110 dagen voor de verwerking van de bieten binnen
contract, bestemd om te worden verwerkt in Fontenoy. Bij de planning van de leveringen wordt er
geen onderscheid gemaakt tussen de contracten A, B en C.
3.2. De planning van de aanvoer, zowel voor het fabrieksvervoer als voor het zelfvervoer door de
planters, is volledig de verantwoordelijkheid van ISCAL. Bij de opmaak ervan zal hij streven naar een
regelmatige rotatie van de kranen met als doel elke planter, over een tijdsspanne van enkele jaren,
evenwaardige leveringsperiodes toe te wijzen.
Indien de planning werd opgemaakt met minimum 2 leveringen, moet minstens 1 levering voor 13
december voorzien worden.
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3.3. Bij vertraging in het ophalen van de bieten zullen ISCAL en CoCo ISCAL overeenkomstig art. 34
van de Nationale Kaderovereenkomst CBB-SUBEL overleggen, en naargelang de oorzaak van de
vertraging (technische problemen, klimatologische omstandigheden, rendementsverhoging, …) , de
nodige maatregelen nemen en eventuele schadevergoedingen bepalen.
3.4. Bieten die omwille van kwaliteitsverlies veel vroeger moeten opgehaald worden dan in de
planning voorzien, alsook bieten die moedwillig veel vroeger gerooid worden dan noodzakelijk voor
de voorziene planning, kunnen in sommige gevallen voortijdig opgeladen worden mits een
tussenkomst van 3 € per ton netto bieten.
Over de bestemming en de behandeling van bedorven, bevroren of tijdens de vorst gerooide bieten
wordt beslist in overleg met CoCo ISCAL.
3.5. Klaarleggen van de bieten voor de geplande leveringsweek.
a) leveringen voorzien voor de periode vroege leveringen (dit is t.e.m. 5/10) moeten gereed liggen
uiterlijk op zondagavond van de voorafgaande week (in functie van de kraan worden de planters
hierover persoonlijk verwittigd door hun landbouwkundige).
b) vanaf 6 oktober: de bieten moeten uiterlijk gerooid zijn op de donderdagavond van de
voorafgaande week.
c) bij vertraging van de leveringen zal de landbouwkundige de betrokken planters minstens 3 dagen
voor de data vermeld onder a en b hierover inlichten.
3.6. Bietensilo’s die niet kunnen geladen worden verliezen alle rechten qua planning van de
leveringen, dit na voorafgaand overleg in het Technisch Comité ISCAL en een eventueel bezoek ter
plaatse. Foto’s kunnen ter staving gebruikt worden.
De planter moet evenwel tijdig de gelegenheid krijgen de silo te verplaatsen om zodoende in de
voorziene of volgende periode te kunnen leveren.
Tegenover bijzonder moeilijke situaties zoals de aanwezigheid van schadelijke en invasieve onkruiden
( knolcyperus, doornappel,…) komt het er op aan te bepalen of de bieten nog voldoen aan punt 41
van de Nationale Kaderovereenkomst.
3.7. De lader zal de planter een eerste maal 24 uur op voorhand en een tweede maal minstens één
uur op voorhand telefonisch of per SMS verwittigen dat zijn bieten zullen geladen worden.
Bij de start van het laden van de eerste vrachtwagen aan een bietensilo zal de planter hiervan
automatisch via SMS op de hoogte gebracht worden. Direct na afloop van het laden van de
bietensilo zal de planter via SMS en/of email geïnformeerd worden over het aantal geladen
gemengde en volledige vrachten.
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4) Bewaren van de bieten - afdekken van de bietensilo’s
4.1. ISCAL kan, na overleg met CoCo ISCAL, de planters via SMS adviseren om de bietensilo’s af te
dekken met TopTex. Bij vriesweer kan ISCAL de planters hiertoe verplichten.
De vergoeding voor het afdekken van de bieten is deels afkomstig van ISCAL (0,50 Euro/ton netto)
en deels afkomstig uit de “planterspot” (0,60 Euro/ton netto), dit voor zover de in de planterspot
beschikbare middelen voldoende zijn om deze vergoeding uit te betalen.
Om recht te hebben op de vergoeding moet de silo, indien afgedekt na advies van ISCAL, minstens
10 dagen afgedekt zijn.
Als strenge vorst wordt voorspeld, geeft ISCAL de planters advies om de met Toptex afgedekte silo’s
bijkomend te beschermen.
4.2. De planters moeten de Landbouwkundige Dienst van ISCAL, per post, fax of E-mail verwittigen
dat de bietenhoop is afgedekt en dit bij voorkeur met het formulier dat meegestuurd wordt met de
weekplanning. Zowel de ligging als de totale lengte van de silo én de afgedekte lengte moeten op dit
formulier vermeld worden.
Om de controle bij zelfvervoerders mogelijk te maken zal, in geval van twijfel, gevraagd worden om
een foto van de silo door te sturen met de nodige geolocatie.
4.3. De controle op het afdekken van de silo(‘s) - ook het % afgedekte - en de minimale afdektijd van
10 dagen ingeval van afdekking na advies van ISCAL - gebeurt door de landbouwkundige en/of op
basis van schriftelijk overgemaakte vaststellingen van de laders. De planter heeft er dus alle belang
bij ISCAL zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen dat de bietensilo(‘s) is (zijn) afgedekt.
Indien de verstrekte gegevens manifest niet overeenstemmen met de realiteit, wordt er geen
afdekpremie voor de betrokken silo’s uitbetaald. .
4.4. ISCAL verbindt er zich naar de planters toe (via landbouwkundige dienst, lader,…) afspraken te
maken met als doel de planters tijdig te verwittigen wanneer hun bieten worden geladen zodat ze,
in functie van de (weers)omstandigheden, de Toptex tijdig kunnen verwijderen.
4.5.Bieten die in het geheel niet afgedekt zijn na verwittiging door ISCAL tot verplichte afdekking (zie
tabel punt 3) of silo’s die onterecht als afgedekt aangegeven zijn volgens 7.3. worden beboet aan € 3
/ton netto.
4.6. In geval van verplicht afdekken beslist ISCAL, na overleg met CoCo ISCAL, of de niet afgedekte of
niet volledig afgedekte silo’s al dan niet volledig worden opgeladen conform punt 41 van de
Nationale Kaderovereenkomst CBB-SUBEL.
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5) Grondtarra
5.1. Voor de bruto hoeveelheid op het veld gereinigde bieten is er een afhouding van € 15 per ton
grond geleverd boven 4 % grondtarra.
5.2. Voor de bruto hoeveelheid door de zelfleveranciers geleverde bieten is er een afhouding van €
15 per ton geleverde grond boven 9 % grondtarra.
5.3. Voor de planters uit Henegouwen kan de afhouding verminderd of afgeschaft worden als zij een
equivalente hoeveelheid grond terugnemen en zich hiervoor schikken naar de in samenspraak met
CoCo Hainaut opgemaakte afnamerichtlijnen van ISCAL1 én daarenboven voldoen aan al de geldende
wetgeving ter zake. Het engagement van de planter om zijn grond terug te nemen geeft recht op de
terugbetaling van de afhouding.
5.4. Bij uitzonderlijke omstandigheden kan het % grondtarra waarboven een afhouding verschuldigd
is na interprofessioneel overleg aangepast worden. Deze aanpassing is exclusief voorbehouden voor
planters die op advies van ISCAL de nodige maatregelen hebben genomen om de grondtarra tot een
minimum te beperken (o.a. afdekking bietensilo’s, …).
De uitzonderlijke omstandigheden zullen interprofessioneel vastgesteld worden (ze kunnen
omschreven en vastgesteld worden bv. op streekniveau, binnen bepaalde tijdskaders, …).
6) Betaling bieten
De bietenprijs wordt vastgesteld i.f.v. de gemiddelde resultaten van de suikerverkoop van ISCAL (van
1 oktober tot 30 september) - equivalent bulk – vertrek fabriek (EXW). Bij de vaststelling van de
bietenprijs moet rekening gehouden worden met de uitbetaalde premies zoals vermeld onder punt
6.4.
6.1. Prijs geleverde bieten binnen contract
De binnen de contract A, B en C geleverde bieten worden betaald op basis van het gemiddelde van
de best gerealiseerde suikerverkoopprijzen, dit à rato van de hoeveelheid verkochte suiker die
overeenstemt met de hoeveelheid geproduceerde bieten binnen contract A, B en C én die verwerkt
werden in Fontenoy.
6.2. Prijs geleverde bieten buiten contract.
De geleverde buiten contractbieten worden betaald op basis van het gemiddelde van de minst
gunstig gerealiseerde suikerverkoopprijzen, dit à rato van de hoeveelheid verkochte suiker die
overeenstemt met de hoeveelheid geproduceerde bieten buiten contract A, B en C én die verwerkt
werden in Fontenoy.
In functie van het volume van de contractoverschrijding van de individuele planter kan, in
samenspraak tussen ISCAL en CoCo ISCAL, een betaling aan degressieve prijs van de buiten
contractbieten uitgevoerd worden.

1

afspraken nog te maken – zullen opgenomen worden in bijlage 2
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6.3. Prijstabel
De prijstabel steunt op de volgende afspraken:
gemiddelde
principe van de vaststelling van de suikerbietprijs
suikerverkoopprijs
< 390 Euro
overeenkomstig IPA 2019 – 44,268 % planters/55,623 % ISCAL
390 – 404 Euro
overeenkomstig IPA 2019 – prijsplateau op 26,29 Euro/ton à 16° Z
404 – 409 Euro
prijsplateau op 26,29 Euro/ton à 16°Z + 50/50 planterspot –
kwaliteitspremie Iscal
409 – 472 Euro
prijs gebaseerd op 404 Euro + ((suikerprijs – 409 Euro) * 20 %)
473 – 495 Euro
overeenkomstig IPA 2019
> 495 Euro
prijs gebaseerd op 404 Euro + ((suikerprijs – 409 Euro) * 30 %)
prijstabel (Euro/ton netto) à 16° S en à17,5° S:

suikerprijs

300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
404
409
410
420
430
440
450
460
470
472
473
480

suikerbietprijs suikerbietprijs
2020 & 2021 2020 & 2021
à 16° S

à 17,5° S

19,52
20,17
20,82
21,47
22,13
22,78
23,43
24,08
24,73
26,29
26,29
26,29
26,29
26,32
26,61
26,91
27,20
27,50
27,79
28,08
28,14
28,21
28,72

22,16
22,90
23,63
24,37
25,11
25,85
26,59
27,33
28,07
29,84
29,84
29,84
29,84
29,87
30,21
30,54
30,87
31,21
31,54
31,87
31,94
32,02
32,60

suikerprijs

490
495
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
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suikerbietprijs suikerbietprijs
2020 & 2021 2020 & 2021
à 16° S

à 17,5° S

29,46
29,82
30,30
30,74
31,18
31,63
32,07
32,51
32,95
33,39
33,83
34,27
34,71
35,15
35,59
36,04
36,48
36,92
37,36
37,80
38,24
38,68
39,12

33,43
33,85
34,39
34,89
35,39
35,90
36,40
36,90
37,40
37,90
38,40
38,90
39,40
39,90
40,40
40,90
41,40
41,90
42,40
42,90
43,40
43,90
44,40
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6.4. Premie voor niet gecontracteerde bieten – contract B en niet geleverde bieten binnen
contract.
Indien enkel contract A wordt afgesloten, geniet de planter op 15 % van zijn basisproductierecht
(overeenstemmend met contract B) van een premie die overeen komt met het verschil tussen de
vastgestelde suikerbietprijs voor contractbieten en de basisreferentieprijs van 29,84 € / ton bieten
aan 17,5 ° S.
Deze premie geldt ook voor niet geleverde gecontracteerde bieten A, B en C voor zover minstens 70
% van de hoeveelheid binnen contract van de planter werd geleverd en de planter minstens 90 %
van de overeengekomen uit te zaaien oppervlakte (zie 2.5.1.b.) effectief heeft uitgezaaid.
Het totaal van deze uit te betalen premies wordt proportioneel in mindering gebracht van de uit te
betalen suikerbietprijs voor de geproduceerde bieten buiten contract, aftrek beperkt tot max. 30 %
van de initiële waarde. Als blijkt dat er in uitzonderlijke zwakke productiejaren onvoldoende budget
beschikbaar is, wordt de premie verminderd tot 80 % en wordt het ontbrekende bedrag
proportioneel in mindering gebracht van de suikerbietprijs van de bieten binnen contract.

7) Betaaldata
De geleverde bieten worden als volgt uitbetaald:
Jaar t - 22/12: een eerste voorschot van 45 % van de voorlopig berekende suikerbietprijs voor de tot
13/12 geleverde contractbieten
Jaar T+1 - 31/01: het saldo van 55 % van de op 22/12 vergoede bieten + 100 % van de geleverde
bieten binnen contract waarvoor geen voorschot op 22/12 betaald werd, de pulpvergoeding, de
vroege en late premies, de afdekpremie, de boetes, de transportbijdragen en -vergoedingen, de
controlekosten, …
Jaar T+1 - ten laatste op 30/11 : een eventueel saldo i.f.v. de definitief berekende suikerbietprijs voor
de contractbieten, alsook de betaling van de geleverde buiten contractbieten en de premie zoals
voorzien in punt 6.4.
Als er zich bijzondere omstandigheden voordoen waarbij de betalingen - om welke reden ook - in het
gedrang komen, zullen beide partijen samen een passende overeenkomst opmaken, rekening
houdende met art. 78 van de nationale kaderovereenkomst CBB-SUBEL.
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8) Toepassing dynamiek.
De dynamiek is niet van toepassing als de planter voldoende oppervlakte uitgezaaid (punt 2.5.1.b)
heeft om aan de gestelde contractvoorwaarden te voldoen.
Als minder dan 90 % uitgezaaid werd van de in de uitzaaiverklaring overeengekomen oppervlakte ,
worden de regels van de dynamiek toegepast.
De dynamiek treedt in werking als minder dan 85 % van de gecontracteerde hoeveelheid geleverd
werd.
Als de dynamiek van toepassing is wordt het basisproductierecht vanaf de volgende campagne
verminderd met de gekorte hoeveelheid. De gekorte hoeveelheid komt overeen met het verschil
tussen 85 % van het basisproductierecht en de geleverde hoeveelheid bieten.
Ingeval de planter zijn bieten niet uitzaait, verliest deze het daaropvolgende jaar 1/3de van zijn
basisproductierecht. Als er gedurende 2 opeenvolgende jaren geen bieten uitgezaaid worden, dan
verliest de planter 100 % van zijn basisproductierecht en kan hij geen contracten meer afsluiten.
Deze beslissingen worden genomen door de Paritaire Commissie, die ook afwijkingen kan toestaan
op de algemene regels, zowel voor individuele als voor regionale problemen.
9) Pulp
9.1. Voor de aanstaande campagne, in overleg met CoCo ISCAL:
- wordt de pulpvergoeding in april vastgelegd onder vorm van een prijsvork (+/- 0,25 Euro);
- worden de pulpbestellingen bij de planters opgevraagd (antwoord wordt verwacht tegen half mei);
- worden de hoeveelheden toegekend i.f.v. de historiek en het recht van de planter, à rato van 80 %
van de verwachte productie. De bestellingen worden na controle door ISCAL bevestigd;
- wordt de definitieve pulpvergoeding vastgelegd na de eerste staalname begin augustus i.f.v. van
vraag en aanbod;
- wordt een tweede mogelijkheid voor bestelling aangeboden voor de plaatsing van een bijkomende
hoeveelheid, prioritair bij de planters die een bevestiging ontvangen hebben na de eerste bestelling.
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9.2. Perspulp
Prijs perspulp à 22,5% DS: de prijs wordt afgeleid uit de pulpvergoeding op basis van een
merggehalte van 48,4 kg DS per ton bieten.
Perskosten:
- € 4,71/ton voor DS ≥ 22 %.
- € 4,18 voor DS ≥ 21 % en < 22 %.
- € 0,0 voor DS < 21 % - de pulp aan dit lager D.S. gehalte wordt verrekend als natte
pulp op basis van een merggehalte van 51 kg D.S.per ton bieten.

Transport : € ….. / ton

Pulpprijsverhoging voor prioritaire afname binnen een wel bepaalde periode (3 dagen) op vraag van
de planter: 3 Euro/ton.
De pulpsilo moet vrij zijn vanaf de eerste dag van de voorziene periode. Als de landbouwkundige een
datum voorstelt moet de pulp afgenomen worden binnen de 3 dagen, behoudens verzachtende
omstandigheden, zo niet wordt een meerprijs aangerekend van 3 Euro/ton bij afname later in de
voorziene periode. Bij niet afname in de voorziene periode vervalt het recht op pulp en de
afgesproken pulpvergoeding.
Planters die zelf hun pulp afhalen moeten bij het laden van hun vracht de verkeerswetgeving
respecteren.
9.3. Droge pulp
Prijs droge pulp : € …../ton.
Voor transport georganiseerd door de fabriek, kan droge pulp alleen besteld worden per veelvoud
van 30 ton.
Indien ISCAL het contract niet kan respecteren wordt de mogelijkheid voorzien om een compensatie
te onderhandelen met de betrokken planter(s).
9.4. De norm voor onoplosbare as in pulp is wettelijk vastgelegd op 4,5 % op droge stof.
Indien dit asgehalte als gevolg van de levering van extreem vuile bieten overschreden wordt, dient er
een passend akkoord gemaakt te worden tussen de partijen. Bij overschrijding wordt onder normale
omstandigheden de compensatie uitgevoerd vanaf 3,5% onoplosbare as op droge stof.
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10) Schuimaarde
Prijs schuimaarde : €…./ton geleverd - € … /ton vertrek fabriek.
Het principe van de medeverantwoordelijkheid wordt per regio toegepast en zal na afloop van de
bestelperiode uitgewerkt worden i.f.v. vraag en aanbod en de eventuele wijzigingen in de wetgeving
ter zake.
11) Laad- en transportkosten
11.1. Planters met een basisreferentie van minder dan 200 ton bieten moeten zelf de kosten voor
het laden en reinigen dragen.
11.2. De planter-zelfleverancier moet de wegcode respecteren.
Het toegelaten gewicht kan in geen geval het laadvermogen van het voertuig overschrijden. In geen
geval kan de fabriek gehouden zijn tot betaling van een vervoerskost met betrekking tot het gedeelte
van de vracht dat het wettelijk toegelaten maximum overschrijdt. Het gewicht van de levering wordt
bepaald op de weegbrug(gen) van de fabriek als zijnde het verschil tussen het totale gewicht geladen
minus het leeggewicht.
De aanhangwagens moeten zodanig uitgerust zijn dat ze kunnen lossen zonder dat de chauffeur
moet uitstappen.
11.3. Barema zelfvervoer – Het barema is gelijk aan het tarief van het fabrieksvervoer:
0-3 km:
……….€ per ton bruto bieten
vanaf 4 km : + ……… €/ton/km
12) Premies vroege en late leveringen
12.1.

premie vroege levering - deel ISCAL
datum
16/sep
17/sep
18/sep
19/sep
20/sep
21/sep
22/sep
23/sep
24/sep
25/sep

Euro/ton
1,7144
1,7144
1,7144
1,6176
1,6176
1,6176
1,3918
1,3918
1,3918
1,1784

datum
26/sep
27/sep
28/sep
29/sep
30/sep
1/okt
2/okt
3/okt
4/okt
5/okt

Euro/ton
0,8091
0,8091
0,5900
0,5900
0,4045
0,4045
0,2528
0,2528
0,1180
0,1180
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12.2. Premie “late leveringen” voor de geleverde netto bieten binnen contracten A, B en C:
datum
21/dec
22/dec
23/dec
24/dec
25/dec
26/dec
27/dec
28/dec
29/dec
30/dec
31/dec

Euro
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1

datum
1/jan
2/jan
3/jan
4/jan
5/jan
6/jan
7/jan
8/jan
9/jan
10/jan
11/jan

Euro
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2

datum
12/jan
13/jan
14/jan
15/jan
16/jan
17/jan
18/jan
19/jan
20/jan
21/jan
22/jan

Euro
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3

datum
23/jan
24/jan
25/jan
26/jan
27/jan
28/jan
29/jan
30/jan
31/jan

Euro
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2

Een extra premie late leveringen wordt, in voorkomend geval, ook bijgedragen uit de “extra
planterspot ” (zie art. 13.2.).
Na 31 januari verhogen de premies met 0,1 Euro/dag/ton netto.

13) Planterspot en “extra” planterspot
13.1. Planterspot
13.1.1. De planterspot wordt bevoorraad door:
a) de reservatie van 50 % van het verschil tussen 404 Euro en de gerealiseerde gemiddelde
suikerverkoopprijs tot een maximum van 409 Euro.
b) de overdracht van het verschil in toegepast premiesysteem late leveringen tussen IPA 2018-2019
en IPA 2020-2021 - zie bijlage 1.
13.1.2. De planterspot wordt aangewend voor:
a) het plantersgedeelte premie “ afdekken bieten met Toptex”, dat van toepassing is op zowel bieten
binnen als buiten contract (zie art. 4.1.)
b) een extra premie “vroege leveringen” - deze zal na afloop van de campagne interprofessioneel
vastgesteld worden, rekening houdend met de evolutie van de opbrengsten per week.
Het eventueel niet opgenomen bedrag zal overgedragen worden naar de volgende campagne of,
onder voorbehoud van een akkoord, extra toebedeeld worden volgens de noodwendigheden.
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13.2. De “extra” planterspot
De extra planterspot kan bevoorraad worden als de normale campagneduur van 110 dagen wordt
overschreden. De normale campagneduurtijd van 110 dagen kan evenwel aangepast worden ingeval
er sprake is van uitzonderlijke opbrengsten (+ 5 % vergeleken met het gemiddelde van de laatste 5
campagnes) t.o.v. deze op basis waarvan de contracten werden afgesloten.
Als de (eventueel aangepaste) normale campagneduur van 110 dagen wordt overschreden, zal, bij
een suikerprijs tussen 409 Euro en 472 Euro, per dag overschrijding, 7,5 % van het verschil tussen de
suikerbietprijsformule met 20 % en diezelfde formule met 25 %, gestort worden in de “extra”
planterspot.

suikerprijs
410 €
420 €
430 €
440 €
450 €
460 €
470 €
472 €

Maximum bedrag
1,3 mio ton suikerbieten
verschil tussen formule 20 % en 25 %
10.845 €
119.294 €
227.743 €
336.193 €
444.642 €
553.091 €
661.540 €
683.230 €

7,50%
813 €
8.947 €
17.081 €
25.214 €
33.348 €
41.482 €
49.616 €
51.242 €

De “extra” planterspot wordt aangewend voor een eventuele extra vroege en extra late premie
en/of zal, na interprofessioneel overleg, o.v.v. een suikerbietprijsverhoging uitgekeerd worden. Er
moet overeengekomen worden tot hoever het inkomensverschil tussen gemiddeld vroeg of laat
leveren en gemiddelde campagne door deze extra premie zou moeten kunnen opgeheven worden.
14) Verkoopovereenkomst suikerbieten tussen ISCAL en Suiker Unie
Iscal heeft met Suiker Unie voor de campagnes 2020/2021 en 2021/2022 een verkoopovereenkomst
afgesloten voor een totaal van +/- 1.100 ha ton suikerbieten. Deze suikerbietleveringen worden
onder vorm van contracten A en B afgesloten bij de planters uit de regio’s Kieldrecht, Moerbeke en
de Eeklose Polder en zo nodig ook bij planters uit de Brugse Polder.
De bieten worden ontvangen in Dinteloord en worden er getarreerd volgens het Nederlandse
ontvangstsysteem wat betreft vaststelling van gewicht, grondtarra, koptarra en suikergehalte (cfr.
Bruine Boek – uitgave 2018 – uniforme meetmethode voor gewichtsbepaling, monstername en
monsteronderzoek van suikerbieten in Nederland).
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De uitbetalingsvoorwaarden (prijs, premies, boetes, …) zijn deze die van toepassing zijn bij ISCAL. Om
het inkomensverschil ingevolge het verschillende ontvangstsysteem op te vangen wordt de
spilwaarde waarboven een boete voor grondtarra van toepassing is opgetrokken van 4 % naar 9 %
en wordt het in Dinteloord gemeten suikergehalte verhoogd met +/- 5 % (i.f.v. de resultaten van
vergelijkende proeven).
De planning van de leveringen bestemd voor Dinteloord zal gebeuren op basis van het gebruikelijke
schema dat van toepassing was binnen de betrokken regio’s tijdens de voorbije campagnes. Deze
kunnen alleszins niet vroeger starten, noch later eindigen dan de campagne in Fontenoy. Er wordt ’s
nachts niet geladen.
Van al de volledige leveringen worden monsters genomen – er wordt m.a.w. geen beperkte
staalname toegepast.
Voor leveringen die als gevolg van de in Nederland toegepaste kwaliteitsbepalingen m.b.t.
hoeveelheid rotte bieten, organische verontreinigen (graszoden, onkruid, …) en door vorst
aangetaste bieten, zouden geweigerd worden, wordt in overleg met CoCo ISCAL een aangepaste
oplossing gezocht.
CoCo Vlaanderen zal, ondersteund door de technisch inspecteur van CBB, toezicht kunnen
uitoefenen op de correcte ontvangst van de bieten in Dinteloord – hierover worden voor de start van
de campagne de nodige afspraken tussen Suiker Unie en Iscal gemaakt.
De betrokken planters hebben recht op terugname van pulp en schuimaarde volgens de regels en de
verdeelsleutels die van toepassing zijn bij ISCAL
Bij onvoorziene problemen zullen ISCAL en CoCo ISCAL een oplossing zoeken op basis van de binnen
het IPA ISCAL overeengekomen afspraken.
15) Transparantie
In het belang van een juiste besluitvorming en een gelijke behandeling van al de planters zal Iscal de
nodige transparantie verzekeren m.b.t. aangelegenheden zoals de suikerbietprijsvorming , de
toewijzing van contracten C, de organisatie van de planning, het verloop van de campagne, de
transportbarema’s, informatie m.b.t. de samenwerking met Suiker Unie en de afname van
nevenproducten.
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16) Voorbereiding campagnes 2022 en volgende
In voorbereiding van de campagnes 2022 en volgende zullen ISCAL en CoCo ISCAL samen
onderzoeken hoe een ontvangstsysteem “volledige” biet kan gerealiseerd worden. Hierbij zal zowel
aandacht besteed worden aan de eigenschappen inherent aan de biet (suikergehalte ontkopt ↔ niet
ontkopt, variëteit, groenresten, pulpwaarde, prijszetting…) alsook aan de noodzakelijke aanpassingen
van het tarreerlokaal. Een werkgroep wordt hiertoe opgericht.

17) Uitvoering
Deze overeenkomst is geldig voor de campagnes 2020/2021 en 2021/2022

Opgemaakt te Fontenoy op 13 maart 2020,

Luc Quintens
Voorzitter Coco Vlaanderen vzw

Jerôme Lippens
Afgevaardigd Beheerder Iscal Sugar NV

Michel Pecquereau
Voorzitter Coco Hainaut-Iscal

Ronald Demuynck
Directeur Iscal Sugar NV
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bijlage 1
bevoorrading planterspot
overdracht van het verschil in toegepast premiesysteem
late leveringen tussen IPA 2018-2019 en IPA 2020-2021

datum
9/12/2019
10/12/2019
11/12/2019
12/12/2019
13/12/2019
14/12/2019
15/12/2019
16/12/2019
17/12/2019
18/12/2019
19/12/2019
20/12/2019
21/12/2019
22/12/2019
23/12/2019
24/12/2019
25/12/2019
26/12/2019
27/12/2019
28/12/2019
29/12/2019
30/12/2019
31/12/2019
1/01/2020
2/01/2020
3/01/2020
4/01/2020

premie/ton premie/ton
IPA 2018 - IPA 2020 2019
2021
0,087
0,108
0,128
0,149
0,169
0,190
0,210
0,231
0,251
0,271
0,291
0,373
0,455
0,537
0,618
0,700
0,782
0,863
0,945
1,027
1,109
1,190
1,272
1,354
1,436
1,517
1,599

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

verschil
bestemd
voor
planterspot

datum

0,087
0,108
0,128
0,149
0,169
0,190
0,210
0,231
0,251
0,271
0,291
0,373
0,355
0,337
0,318
0,300
0,282
0,263
0,245
0,227
0,209
0,190
0,172
0,154
0,136
0,117
0,099

5/01/2020
6/01/2020
7/01/2020
8/01/2020
9/01/2020
10/01/2020
11/01/2020
12/01/2020
13/01/2020
14/01/2020
15/01/2020
16/01/2020
17/01/2020
18/01/2020
19/01/2020
20/01/2020
21/01/2020
22/01/2020
23/01/2020
24/01/2020
25/01/2020
26/01/2020
27/01/2020
28/01/2020
29/01/2020
30/01/2020
31/01/2020

premie/ton premie/ton
IPA 2018 - IPA 2020 2019
2021
1,681
1,763
1,844
1,926
2,008
2,089
2,171
2,253
2,335
2,416
2,498
2,579
2,661
2,743
2,825
2,906
2,988
3,070
3,151
3,233
3,315
3,396
3,478
3,560
3,641
3,723
3,805

bijlage 2

terugname grond – annulatie grondtarraboete
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1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2

verschil
bestemd
voor
planterspot
0,081
0,063
0,044
0,026
0,008
-0,011
-0,029
-0,047
-0,065
-0,084
-0,102
-0,121
-0,139
-0,157
-0,176
-0,194
-0,212
-0,230
-0,249
-0,267
-0,285
-0,304
-0,322
-0,340
-0,359
-0,377
-0,395

